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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 المركز القومي لمكافحة االلغام  
 مساعدة الضحايا خبراء اجتماع كممة 

 0202نوفمبر 11 
 

يغل الدهدان ممتزمًا بزسان السذاركة الكاممة والستداوية والفعالة لزحايا األلغام  .1
 في السجتسع ، عمى أساس احترام حقهق اإلندان والسداواة بين الجشدين وعدم
التسييز, ولكي تكهن مداعدة الزحايا فعالة ومدتدامة ، تم دمجيا في الدياسات 
والخظط واألطر القانهنية الهطشية األوسع نظاقًا الستعمقة بحقهق األشخاص ذوي 

من الفقر. تم وضع  اإلعاقة ، وفي الرحة والتعميم والعسالة والتشسية والحد
عاقة االعمي لالشخاص ذوي اإلالهطشية لإلعاقة من السجمس اإلستراتيجية

تيدف من خالل محاورىا  التيفي مرحمتيا االخيرة لالجازة  0202-0202لـ
السختمفة إلى تغظية كل الجهانب ذات الرمة بحقهق األشخاص ذوي اإلعاقة وفقًا 

تم تعديل قانهن  لشرهص االتفاقية الدولية لحقهق االشخاص ذوى االعاقة
ي باضافة مالحغات المجشة الدولية لالشخاص ذوي االشخاص ذوي االعاقة القهم

 .تساشيًا مع القانهن الدولى وتأكيدًا إللتزام دولتشا بو  االعاقة
 
ضحية   (0010) م تم التبميغ عن0202من العام  اكتهبرم وحتى 0220مشذ العام  .0

مدجمين بقاعدة البيانات بقدم السعمهمات ،  قتيل (600)مراب و (1,5,2) مشيم
  كز القهمي لسكافحة االلغامبالسر 

 
تخريص ما ب  تتسثل أىم مجيهدات الدولة تجاه ضحايا األلغام ومخمفات الحرب   .0

 لزحايا.دوالر من التسهيل الحكهمي لسداعدة ا 022.222يعادل مبمغ 
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 :خالل فترة جائحة الكهرونا من السجيهدات تجاه الالشخاص ذوي االعاقة   .4
االشخاص ذوي االعاقة في خظة الظهراي القهمية لدرء  تم ادراج احتياجات . أ

 الكهرونا 
تست تهعية االشخاص ذوي االعاقة من الكهرونا عبر رسايل تهعية سسعية  .ب

 ل فئات السعاقيين  .و بررية  وبمغة االشارة تخاطب ك
الكهرونا حغر عيشي و مادي لالشخاص ذوي االعاقة في فترة  تم تهزيع دعم .ـج

 .ضسن معالجة الفقر  وتردي الهضع االقترادي 
 

الستحدة  ة والتشديق العالي مع مكتب االممرغم السجيهدات السبذولة من قبل الدول .5
لخدمات االلغام والذركاء اال ان ىشاك العديد من التحديات التي تهاجو برنامج 

: نذكر مشيامداعدة الزحايا  
 .دهدان بالسقارنة مع حجم السذكمةمكافحة االلغام باليل لبرنامجضعف التسه  أ. 

السهقف االمشي في بعض اجزاء واليتي الشيل االزرق و جشهب كردفان   ب. 
الزحايا و مخمفات  ت لبعضالهصهل الييا لتقديم السداعدايرعب 

 .الحرب

تهقف الدعم الخارجي لزحايا األلغام ومخمفات الحرب بالهاليات الذرقية  جـ. 
 التى تم إعالنيا خالية من األلغام ومخمفات الحرب بالسشاطق السدجمة بيا .

مخمفات لغام و ن وصهل الخدمات لزحايا االالتي تحد م الغروف السشاخية د. 
 الحرب خالل فترة الخريف .

 .معغم دول العالم بجائحة الكهرونا تاثر الدهدان بسثل ما تاثرت بو  . ىـ
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بذأن سالمة وحساية الشاجين ( 42ومن التحديات في تشفييذ االجراء )و. 
: األلغام في حاالت الخظر والظهارئ  من 

  االمكانيات السادية والفشية ضعف.
  ضعف الكهادر السؤىمة.
  لي صعهبة التي تهدي ا ،عهرة الظرق وبعد مشاطق تهاجد الزحايا و

.الهصهل الييم
 

ندبة لمتشديق والتعـاون السذـترك بـين السركـز القـهمي لسكافحـة االلغـام ومكتـب االمـم  . 6
ــــدم مــــن  ــــة مدــــاعدة الزــــحايا زاد حجــــم الــــدعم السق الستحــــدة لخــــدمات االلغــــام ولجش
الســانحين لبرنــامج مدــاعدة الزــحايا بالدــهدان خــالل ىــذا العــام مقارنــة مــع  االعــهام 

مقـــدم مـــن دولـــة اليابـــان والهاليـــات الستحـــدة االميركيـــة ودولـــة ايظاليـــا  وىـــه ، الدـــابقة
وحكهمة الدهدان.

 

 سكافحة األلغام لألغراض اإلندانيةل الدهداني برنامجالظمع بو زإن ماعل ي .7
تجاه ضحايا  بالتشديق والتعاون مع مكتب األمم الستحدة لخدمات االلغام والذركاء

وتتجاوب معو الدهدانية الحكهمة  وتدعسوتزام تقره األلغام ومخمفات الحرب إل
 دعممشغسات السجتسع السدني ويذيد مجالو العديد من السبادرات التي يدفعيا 

برامج ومظمهبات ضحايا األلغام ومخمفات الحرب لتحدين  وإلتزاميا تجاهالدولة 
رفع و  وضعيم األقترادي وإعادة دمجيم فى السجتسع مع التأىيل الشفدي والجددى

 . الهعي والسشاصرة لحقهقيم
 


